
Příloha č. 1: Dotazník 

Dobrý den, 

 mé jméno je Jiří Čaputa a jsem studentem 2. navazujícího ročníku, 

magisterského studia, oboru Sportovní management na Ekonomické fakultě Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. Prostřednictvím tohoto dotazníku bych Vás chtěl 

poţádat o pomoc při psaní výzkumné části mé diplomové práce. Jeho vyplnění Vám nezabere 

více neţ 10 minut. Dotazník je zcela anonymní, a proto bych Vás chtěl poprosit o pravdivé 

údaje. Pokud není u otázky zadáno jinak, označte kříţkem Vámi zvolenou jednu odpověď. 

 

 

 

1) Jak často navštěvujete sportovní areál Skalka za účelem provozování zimních 

sportů? 

a) 1x týdně      

b) 1x měsíčně      

c) 1x za sezónu      

d) Jiná moţnost: …………………..   

 

2) Navštěvujete i jiné, podobné sportovní areály v blízkém okolí Ostravy? 

a) Ano       

b) Ne       

Pokud zvolíte za odpověď a), uveďte který/é: …………………………………………  

 

3) Proč jste se dnes rozhodl/a pro navštívení sportovního areálu Skalka? (vypište 

prosím) 

 

……………………………………………………………………………………………….......

.......................................................................................................................................................  

 

 

4) Jak jste se dozvěděl/a o možnosti sportovního vyžití ve sportovním areálu 

Skalka? 

a) od přátel, nebo od známých    

b) z rádia       



c) z internetu      

d) z novin      

e) výlety do okolí areálu     

f) jiná moţnost: …………………..   

 

5) Z jakého zdroje se informujete o množství sněhu ve sportovním areálu Skalka?  

a) z internetu      

b) z rádia       

c) z novin      

d) pomocí telefonu     

e) dotazováním známých    

f) jiná moţnost: ……………………   

 

6) Seřaďte faktory, které považujete za důležité při rozhodování, který sportovní 

areál navštívit. (oznámkujte jako ve škole: 1 – nejdůležitější, 6 – nejméně 

důležitý) 

a) dopravní dostupnost     

b) vzdálenost od domova    

c) cena jízdného      

d) nabídka občerstvovacích sluţeb   

e) kvalita údrţby sjezdovky    

f) nabídka sluţeb lyţařské školy   

 

7) Jak jste s jednotlivými faktory spokojen/a ve sportovním areálu Skalka? 

(zakroužkujte, jako ve škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 

a) dopravní dostupnost   1 2 3 4 5   

b) cena jízdného    1 2 3 4 5  

c) nabídka občerstvovacích sluţeb 1 2 3 4 5  

d) kvalita údrţby sjezdovky  1 2 3 4 5  

e) nabídka sluţeb lyţařské školy 1 2 3 4 5 

 

8) Využíváte nabídky večerního lyžování v tomto areálu? 

a) ano       

b) ne       

 

9) Navštívil/a jste restauraci v objektu lyžařského areálu Skalka? 

a) ano       

b) ne (přejděte na otázku č. 11)    

 

 

10) Pokud ano, motivovala Vás nabídka poskytovaných služeb k opětovnému 

navštívení? 

a) ano       



b) ne       

Pokud zvolíte odpověď za b), odpovězte prosím, na tuto otázku: 

S čím jste byl/a nejvíce nespokojen/a? 

a) sortiment podávaných jídel    

b) sortiment nabízených nápojů    

c) kvalita podávaných jídel    

d) kvalita nabízených nápojů    

e) kvalita obsluhy     

 

11) Jste spokojen/a s nabídkou občerstvení v bufetu v tomto areálu? 

a) rozhodně ano      

b) spíše ano      

c) spíše ne      

d) rozhodně ne      

 

12) Jaký druh jízdného preferujete? 

a) časové - hodinové     

b) časové - půldenní     

c) bodové      

d) sezónní      

 

13) Využil/a by jste, nebo víte o někom kdo by chtěl využít nabídky půjčovny 

lyžařského vybavení ve sportovním areálu Skalka?  

a) ano       

b) ne       

 

14) Víte o nabídce služeb sportovního areálu Skalka v letních měsících? 

a) ano, jsem návštěvníkem i v létě   

b) ano, ale nenavštěvuji     

c) ne, nabídku neznám, zajímala by mě   

d) ne, nezajímá mě     

 

15) Jak se dopravujete do sportovního areálu Skalka?  

a) autem       

b) městskou hromadnou dopravou   

c) pěšky       

d) jiná moţnost: …………………..   

 

16) Jakou vzdálenost musíte urazit při přepravě z bydliště do sportovního areálu 

Skalka? 



a) 0 – 5 km      

b) 6 – 10 km      

c) 11 – 20 km      

d) více neţ 21 km     

 

17) S kým navštěvujete sportovní areál Skalka?  

a) s rodinou      

b) s přáteli      

c) sám       

d) jiná moţnost: ……………………   

 

18) Kolik je Vám let? 

a) 15 – 26      

b) 27 – 40      

c) 41 – 60      

d) 61 a více let      

 

19) Pohlaví respondenta? 

a) muţ       

b) ţena       

 

20) Pokud máte jakékoliv pozitivní, či negativní připomínky, nápady na zlepšení, či 

požadavky, podělte se, prosím o ně s námi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Děkuji za Váš čas a přeji příjemný zbytek dne! 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Rozhovor se zástupcem areálu Mgr. Pavlem Šulákem 

1. Jaká je historie, kdo je vlastníkem Sportovního areálu Skalka? 

Areál jiţ kdysi slouţil ke skokům na lyţích. V roce 2003 byl zakoupen firmou 

UNMAR s. r. o., kdy byl velmi zpustošen a zanedbán po ukončení předchozího provozu. Rok 

trvaly úpravy, opravy a v roce 2004 byl Sportovní areál Skalka uveden do provozu. Majitelem 

je tedy stále firma UNMAR s. r. o. 

2. Jak jste se k vedení areálu dostal? 

S mým švagrem jsme jej zakoupili, protoţe jsme ve sluţbách podnikali jiţ delší dobu a 

k lyţování máme dlouholetý vztah. Bylo nám taky líto, ţe je tento areál nevyuţitý. Náš cíl 

nebyl zbohatnout, ale poskytnout lidem z město Ostravy kvalitní a dostupné lyţování a dělat 

při tom to co nás baví. 

3. Jaké služby nabízí v současné době Sportovní areál Skalka?  

Náš areál nabízí v zimních měsících moţnost příměstského lyţování na dvou 

sjezdovkách, dětské sjezdovky s taţným vlekem, Snowpark a lyţařskou školu, kterou vedu já 

osobně. V létě je to Bikepark a půjčovna čtyřkolek. V Bike parku mají moţnost cyklisté 

sjíţdět speciální trať na svých sjezdových kolech a nechat se vyvézt vlekem. Jediná podmínka 

je minimální počet čtyř platících zájemců. Po celý rok je v provozu nekuřácká restaurace 

s barem a salonkem. 

4. Jaká je návštěvnost areálu? 

Současná návštěvnost je naším největším problémem. Během zimního provozu je 

návštěvnost nejvyšší během Vánočních svátků. Mimo ně to však nijak slavné není. Pokud je 

příznivé počasí, dost lidí bývá ještě během víkendu. Přes týden to není nic moc. Špičku máme 

mezi 16 a 18 hodinou, něco chodí ještě na večerní lyţování. Dopoledne jsou pak co se týče 

návštěvnosti obzvláště slabé. 

5. Jakou metodou jsou vytvářeny ceny jízdného na lyžařský vlek? 

Cena byla určena v roce 2004 metodou odvození ceny od konkurence. Od té doby 

cena narostla cca o 20 %. Vzhledem k návštěvnosti jsme se nerozhodli tyto ceny ještě 

zvyšovat. 

6. Kdo je vlastníkem příjezdové cesty do areálu? 



Příjezdová cesta je ve vlastnictví obce Vřesina a městské části Poruba aţ po 

parkoviště, které je v majetku UNMAR s. r. o. 

7. Které komunikační kanály areál využívá ke kontaktu se zákazníky?  

V první řadě je to internet, prostřednictvím internetových stránek 

www.skalkaostrava.cz. V minulosti jsme také zadávali reklamu do rádií Orion, Kiss, či 

Evropa 2. Dnes dáváme info o sněhové pokrývce do kulturního servisu, který vyuţívá rádio 

Orion. 

8. Kolik má areál zaměstnanců? 

Stálých zaměstnanců má areál pouze 3. Všichni jsou zaměstnání v restauraci, jedná se 

o kuchaře, číšníka a provozního. Na zimním provozu se podílí kromě mě dalších zhruba 8 

zaměstnanců, ti jsou zde však pouze na Dohodu o provedení práce. Na víkendy, kdy se 

očekává zvýšený provoz jsou najímání brigádníci. 

9. Má areál nějakou podporu ze strany kraje, státu, či města Ostrava?  

Ne, nemá. Z naší strany byly vzneseny návrhy, proběhla i nějaká jednání se zástupci 

města. Ţádná dotace však získána nebyla. Musíme vyjít s vlastními příjmy. 

10. Nabízíte ve svém areálu reklamní plochy? 

Ano, v areálu je několik reklamních ploch, které náš areál nabízí k pronájmu. 

11. Jaká je Vaše vize fungování areálu do budoucna?  

Chtěli bychom vybudovat moderní, dobře dostupný, konkurenceschopný areál, který 

by slouţil lidem a rodinám k odpočinku a sportovnímu vyţití jak v zimních, tak v letních 

měsících. 

 

 

 


